
druk nr 
projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie Wieloletniego Planu Finansowo - Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 
2010-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1.
Przyjmuje się Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 

2010-2019 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała nr VI/62/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016 
zmieniona uchwałą nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

Niniejszy projekt Wieloletniego Planu Finansowo - Inwestycyjnego na lata 2010-2019

aktualizuje zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007-2016 

przyjętego uchwałą Nr VI/62/07 Rady Miasta Krakowa w dniu 14 lutego 2007 r,. zmienione 

uchwałą nr VII/108/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

Zmiana tytułu dokumentu na Wieloletni Plan Finansowo – Inwestycyjny wynika 

z jego dostosowania adekwatnie do zawartych w nim komponentów.

Struktura dokumentu, analogicznie jak w poprzedniej edycji, obejmuje wieloletnią

politykę finansową determinującą poziom wydatków, które Miasto może skierować na 

finansowanie programu inwestycyjnego w perspektywie 14 lat oraz wieloletnią politykę 

inwestycyjną na okres 10 lat, której wyrazem są limity wydatków na poszczególne inwestycje 

strategiczne oraz dziedziny programowania.

Podtrzymana została również konstrukcja wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Prezentacja inwestycji strategicznych uwzględnia ich harmonogramy rzeczowo-finansowe, 

natomiast obszar inwestycji programowych został ograniczony do zaproponowania poziomu 

wydatków na poszczególne dziedziny programowania. 

W związku ze zmianą wielkości parametrów finansowych zaktualizowana została 

wieloletnia polityka finansowa, w tym potencjał inwestycyjny Miasta w stosunku do 

przedstawionej w poprzednim dokumencie WPI. Modyfikacjom uległ również wieloletni 

program inwestycyjny w związku z aktualizacją parametrów finansowo – rzeczowych 

poszczególnych inwestycji strategicznych, będącą wynikiem monitorowania realizacji 

procesu inwestycyjnego.

W konstrukcji WPFI przestrzegano konsekwentnie zasady priorytetowego traktowania 

inwestycji kontynuowanych i zapewniono w pierwszej kolejności alokację dostępnych 

środków na ich realizację. Przewidziano również wydatkowanie środków finansowych na 

nowe inwestycje, szczególnie ważne dla realizacji celów strategicznych Miasta. 

Zapisy niniejszej edycji WPFI są zbieżne dla lat 2010-2012 z zapisami projektu 

budżetu Miasta Krakowa na rok 2010.

Wieloletni Plan Finansowo - Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2010-2019

stanowił będzie podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych 

z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego dla ważnych inwestycji 

w zdefiniowanej perspektywie czasowej.


